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zprávy z oddílu 
co bude

Příští týden 8. - 12. 2. jsou v MB jarní prázdniny - nebude oddílovka ani žádná jiná oddílová akce. Dále se budeme 
“scházet” na oddílovkách ve středu online - přes kormidelníky vždy rozešlu odkaz na Google Meet. Očekávejte 
však “neonlinové” pokračování Akce X - jste částečně vycvičení, během Akce X jste získali další nutné propriety 
(pistole, granáty, prázdné průkazy, šifrovací stroje, polní lopatky), ... 
 
 
 

Co bude 

Chválím všechny za připojování na online oddílovky - většinou vše funguje, jen párkrát někoho zazlobila 
technika. 
 

Máme odevzdanou registraci na středisko - celkem 95 osob registrovaných v našem oddíle (Benjamíni, Piškoti, 
velký oddíl, roveři, vedení). 
 

Bubla chystá povídání z historie osmičky - v čase oddílovek, první pravděpodobně po jarňákách. 
 
V oddíle skončil Eskymák - je to škoda, doufejme, že se třeba vrátí. 
 
Hýbejte se co nejvíc - jde to i v současné omezené době! 
 

Výzvu snežníka - lehnout si v plavkách do sněhu na břicho i na záda splnila většina z vás - chválím! někde se 
zapojili i další z rodiny (i opakovaně) :-) 
 

Horší to je s odevzdáním úkolu z minulého KIMa č. 4 - přitom to byl opravdu krátký a jednoduchý úkol na pár 
minut - škoda! Nabízíme však úkol nový: Ještěrovu fotografickou soutěž! 
 

       Vyberte si alespoň jedno z následujících témat (pokud se zúčastníte všech tří, můžete vyhrát třikrát): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zprávy z oddílu 

Zimní krajina 
Mrazivý okamžik 
Zimní radovánky 

Z každého tématu, kterého se zúčastníte, pošlete do konce března Ještěrovi na Messenger, WhatsApp nebo 
email (Jan Vedral, 606 249 752, vedraljan01@gmail.com) jednu fotku v dobré kvalitě. Fotografickou techniku 
použijte dle vlastních možností. Nemusíte nutně fotit zrcadlovkou… Klade se důraz na uměleckou stránku! 

Nezávislá porota (pro všechny, kromě Ještěra, budou fotky anonymní) díla vyhodnotí a vybere nejlepší fotky z 
každé kategorie. Nejlepší fotky budou otištěny v Kimu! 

Osmičko, 

máme za sebou leden 2021. Bohužel neproběhl tak, jak jsme si představovali a jak bychom si všichni přáli. Poprvé v 
dlouhé historii oddílu byla Novoroční schůzka on-line, stejně jako všechny další schůzky. Doufejme, že to nebude 
podle hesla “jak na nový rok, tak po celý rok”! 
Proběhla teda i jedna kratší akce (Akce X) po malých, samostatně operujících skupinkách. Věřím, že pokud jste se s 
někým potkali, měli jste z toho, že vidíte někoho z oddílu “naživo”, takovou radost, jako jsem měl já na stanovišti 
mezi Vincem a Krnskem :-) 

zapsali: Fretka, ještěr



zapsali: postupně – žralok, Fretka, čáp, fretka, matouš4 

co bylo

Díky sněhu, který poměrně nečekaně napadl i v 
Boleslavi, se mohla uskutečnit soutěž sněhuláků. 
Jsme rádi, že se zapojilo poměrně mnoho členů 
Velkého oddílu, ale i starších. Byli jste dobří! 

Soutěž sněhuláků 

Scházíme se online na Meetu, poprvé v roce 2021 - povídáme krátce o Vánocích, vánočních prázdninách a 
Silvestru, jak kdo strávil. Zjišťujeme, kdo je poctivý “sledovač” dění z osmičky a pustil si na youtube zamykání 
Jizery. Zadáváme úkol pro družiny připravit pro ostatní program na 15-20 minut. Část oddílovky pak necháváme 
družinám na domlouvání programu.

6. 1. – Novoroční oddílovka 

Na Schůzce nám Fretka četl Kima, bodování a co bude. Potom měla modrá kvíz kde s deseti otázkami nějak 
spojené s oddílem, jako třeba kde bydlí Steve nebo kdy byla expedice na Aljašku. Nakonec jsme si měli přinést 
sirky a řešili jsme sirkové hlavolamy.

13. 1. – Oddílovka 

Pokračujeme programem, který si připravila červená družina - oddílový AZ kvíz. Následuje první část programu 
žluté - hádání hesel z pohádek, filmů a divadelních her. Oba programy byly dobře připravené! Fretka zadává výzvu 
sněžník - lehnout si do sněhu na břicho a na záda v plavkách. Řešíme Akci X - narychlo svolanou neonline 
skupinovou misi - v původním plánovaném termínu 23. 1. hodně lidí nemůže, tak operativně přehazujeme na další 
víkend - na výběr je pátek (pololetní prázdniny), sobota a neděle - nejlepší termín bude vybrán na základě Doodle 
hlasování. Zadán úkol družinám připravit pro ostatní 2 výzvy, které se budeme pokoušet plnit.

20. 1. – Oddílovka 

Na začátku jsme hráli poznávačku obrázků z filmů a pohádek. Na obrazovce byla čtvercová síť. Za každým 
čtverečkem se skrývala část obrázku, kdo jako první uhodl z jakého filmu nebo pohádky je obrázek, získal pro svou 
družinu bod. Vyhrála modrá se sedmi body, druhá byla žlutá a třetí červená. Po hře jsme si stanovili výzvy: vyrobit 
si turbánek, po dobu 14 dní vstávat v 6:30, po dobu 14 dní si dělat ranní patnáctiminutovou rozcvičku, ohýbání, 
kimovka - 25 předmětů - zkoušet tak dlouho dokud, dotyčný neuhodne všechno, dřep na jedné noze. Potom nám 
Fretka vyprávěl legendu k Akci X. Byla z životopisu Jana Kubiše, který spáchal atentát na Heydricha. Na závěr Fretka 
dodal stručné informace o průběhu Akce X.

27. 1. – Oddílovka 

Ač byla akce 
nebodovaná, stala se 
pomyslnou vítězkou 

Borůvka



5 zapsali: žlutá – pampeliška, modrá - simča, červená – klárka

co bylo

Je pátek 29.1. a na předem domluvených místech se kolem 9 
hodiny ranní srocují tři nezávisle operující skupiny. K 
městskému bazénu se ubírají Vítek a Pampeliška, v Čejeticích 
se potkávají Borůvka s Kaničkou a v Debři se shromažďuje 
trojice Plavec, Lískáč a Kubys. V 9:05 přicházejí potřebné 
informace (souřadnice) a my začínáme operovat... 
První skupina vyráží na Chlum, kde kope díru a střílí, druhá 
skupina běží k Vinci, kde přepaluje provázek a vysílá 
šifrovanou zprávu a třetí skupina hází granátem a ukazuje 
své zdravotnické zkušenosti. Po úspěšném splnění 
jednotlivých úkolů se skupiny odebírají domů. Byla to velmi 
povedená akce.

12. 12. – Akce X – Žlutá družina 

Dne 29.1.2021 se po dvojicích schazíme na námi určených 
místech. V 9:05 nám kormidelnici rozeslali souřadnice a my 
se vydali na daná místa. Na tomto místě jsme našli pistoli, 

průkazy a starý přehrávač. Také nás to navedlo k Fretkovi. U 
Fretky jsme vysílali a zapalovali oheň. Poté jsme v přehrávači 

objevili morseovku. Poté už jsme se jen přemístili zpět. 

12. 12. – Akce X – Modrá družina 

V devět ráno se scházíme na domluvených místech. Krátce 
poté přicházejí souřadnice a skupiny se vydávají na cestu. 
První jednotka – Matěj s Delfínem – vyráží směr Chlum, Čáp s 
Disprem k Vinci a třetí jednotka – Klára a DR do Hrdlořez. 
Počasí nám moc nepřeje, hustě sněží a fouká vítr. Na všech 
třech souřadnicích byla umístěna schránka s částí šifry, 
legitimace pro každého člena a instrukce, kam jít dál, tedy za 
instruktorem. Na Chlumu se kopala co nejhlubší jáma, u 
Vince byla morseovka a přepalování a na třetím místě byla 
zdravověda a hod granátem. Po úspěšném vykonání těchto 
úkolů se mohly jednotky vrátit zpět, s legitimacemi a 
několika získanými předměty. Nakonec, i přes nepřízeň 
počasí, se akce povedla, vyluštili jsme šifru a rozešli se domů.

12. 12. – Akce X –  Červená družina 

Pampeliška 
kope. Díru.

Náprstkova šifra.
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Zdravím všechny věrné čtenáře Kima! 
 

Dovolte mi představit vám všem zbrusu novou rubriku v rámci oddílového časopisu, která ponese název 

Multimedia. Budete se moci zde setkat s články o aktuálním dění kolem nás, zajímavými tipy na co se 

podívat, co si poslechnout a tím být v obraze. Hlavním cílem této rubriky bude zaujmout vás jako čtenáře 

zajímavým a netradičním obsahem a ukázat svět, který není přímo spojený se skautingem. Můžete očekávat 
články tipy na videa nebo podcasty z prostředí vědy, techniky, sportu, a jiných… Doufáme, že vás tato rubrika 

bude bavit a přinese vám spousty nových poznatků. 

Krásné inspirativní čtení přeje 
Fix, redakce Multimedií Kima 

multimedia

Vážení čtenáři. O víkendu se bude konat jedna z největších sportovních událostí, obrovská show nadupaná 
hvězdami, finále ligy amerického fotbalu NFL. Nastoupí proti sobě vítěz American Football Conference a National 
Football Conference Kansas a Tampa. Šanci na vítězství je přisuzována spíše týmu Kansasu, poslednímu vítězi. 
Nicméně budou stát proti nejlepší obraně soutěže a také proti legendárnímu quarterbackovi Tomy Bradymu.

Kdo získá Super Bowl LV? 

Hard Rock stadium v Miami - dějiště minulého Super Bowlu

Kansas City Chiefs (vítěz AFC) 
vycházejí mladá hvězda

Tampa Bay Buccaneers (vítěz NFC) 
jeden z nejzkušenějších hráčů 

amerického fotbalu a nejlepší QB 
posledních let
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multimedia

Fix, Budul

Pokud máte zájem nasát na dálku atmosféru této nadupané sportovní 
show, nalaďte si sportovní kanál O2TV v pondělí v 0:30. Mohu 
doporučit jako malé naztužení NFL Fokus Podcast, které lze nalézt na 
stránkách ČT Sport, Spotify nebo iTunes.  
 

Doplňující informace k Super Bowlu a americkému fotbalu naleznete na 
oddílových stránkách v prodlouženém článku. 
/Fix/ 
 

Dovolím si ještě za spíše nesportovní komunitu dodat, snad to Fixovi 
nebude vadit, že přesně v půli akce se odehrává tzv. Half Time Show. 
Hvězdy, které zde vystupují, pouze dokazují důležitost celé akce pro 
Američany. Loni to byla Shakira, dříve třeba Cold Play nebo Michael 
Jackson.                                 
/Budul/

Pohár, který získá vítěz Super Bowlu

Milí milovnící vesmíru a techniky. Vizionáře Elona Muska a jeho firmu SpaceX jistě nemusím dík jejich husarským 
kouskům představovat. Ovšem to, co se v texaské vesnici Boca Chica líhne, je dle mého i na ně velmi obdivuhodné.  
 

Na snímku níže vidíte Starship Serial Number 8 - prototyp rakety, která nás má vzít na Mars, a první, která vzletěla, 
nepočítáme-li Starhopper. Let, nebo spíše skok, se odehrál 10. prosince minulého roku a jeho cílem bylo získání 
dat a pokus o přistání, jehož součástí je tzv. belly flop manévr. Skok od začátku vypadal velmi dobře, kvůli 
špatnému tlaku v nádržích se však přistání nepovedlo a prototyp explodoval. Celý pokus je však považován za 
úspěch. 
 

No a tak přišel čas na Starship SN 9. Její pokus o skok byl několikrát posouván, až jsme se konečně 2. 2. 2021 
dočkali. V tu dobu už stál kousek vedle SN 10. Skok se uskutečnil ve večerních hodinách našeho času. A jak 
dopadl? To už Vám, milí čtenáři, neprozradím, níže však máte odkaz na záznam z livestreamu SpaceX, kde se na vše 
můžete podívat sami.                                 
/Budul/

Raketa, co nás vezme na Mars? 
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multimedia

YT kanál ČT Sport, kde se 
nachází NFL Fokus

Half time show  
Michael Jackson 

1993

Half time show  
Shakira 2020

Half time show  
Cold Play 2016

Tim Dodd, The Everyday 
Astronaut, 

12.5 km skok SN8

Livestream SpaceX, 
SN9, 2. 2. 2021

Tweet Daniela Stacha 
(ČT24) o SN9

Rozšířený článek Super 
Bowl

8ovs.cz facebook.com/osmyoddil


